kP-1050 Kalkverf
Voor het verven van metsel-, pleister- en natuursteenwerk

TOEPASSING
kP-1050 kalkverf is ontwikkeld voor het schilderen/verven van minerale zuigende ondergronden zoals, metsel-, pleister- en
natuursteenwerk. De kP-1050 is ideaal voor monumentale objecten, voor het schilderen/verven van binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN
kP-1050 kalkverf is een verf met ideale en natuurlijke eigenschappen en behoudt het ecologische evenwicht in onze
leefklimaat. Niet voor niets wordt deze soort verf al honderden van jaren in de bouwnijverheid toegepast. De kP-1050 kalkverf
verbeterd en beschermd het leefklimaat, het onttrekt het vocht uit de lucht en staat het vocht weer af in droge periodes .Ze is
condens- en schimmel remmend. Op termijn versteend de verf met het behulp van kooldioxide uit de lucht en is het veegvast.
De kP-1050 wordt alleen in de kleur geleverd,wel staan er een groot assortiment kleurpigmenten ter uw beschikking.

ONGESCHIKTE ONDERGRONDEN
De kP-1050 kalkverf kan niet worden verwerkt op dichte, gladde en gesloten ondergronden. Ook de behandeling op gips,
filmvormende en niet zuigende ondergrond raden wij af.

TEMPERATUUR
De kP-1050 kalkverf mag niet beneden de 5°C en in bij volle zonbestraling te worden verwerkt. Het is
noodzakelijk om de ondergrond voor het schilderen iets te bevochtigen met bijvoorbeeld een platen- of
boomspuit.

VERWERKING BEREIDING
De kP-1050 kalkverf wordt kant-en-klaar geleverd en dient alleen met water te worden gemengd in een
daarvoor geschikte kuip. Om een homogeen geheel te krijgen, dient de verf met het water enkele
minuten te worden gemengd
De mengverhouding per laag bedraagt:
e

1 applicatie 40% kalk - deeg op 60% water
e

2 applicatie 50% kalk - deeg op 50% water
e

3 applicatie 60% kalk - deeg op 40% water

VERWERKING
De kP-1050 kalkverf dient met een fijne en zachte blokkwast of spuitpistool te worden verwerkt. Let bij
verwerking met de blokkwast erop, dat de verf kruisgewijs wordt aangebracht. Eerst verticaal van
beneden naar boven en vervolgens horizontaal. De verwerking dient zo dun mogelijk te zijn. De
dekkracht van de verf intensiveert naar mate het opdroogt, dus werk niet te dik of in teveel lagen.
Droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid, temperatuur en weersomstandigheden. Om
verkrijten of afgeven te voorkomen zal de ondergrond voor en tijdens de verwerking bevochtigt moeten
worden. Ook vindt het aanbeveling om het verse werk te beschermen tegen regen en zon indien de
werkzaamheden zich buiten afspelen. Aangemaakte verf dient op korte termijn te worden verwerkt.

VERBRUIK
Het verbruik van de kP-1050 kalkverf per laag bedraagt:
2
 1e applicatie ca. 150 - 200 ml/m .
2
 2e applicatie ca. 150 - 200 ml/m .
2
 3e applicatie ca. 150 - 200 ml/m .
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Kleurpigmenten
Om de kalkverf op kleur aan te passen zijn de volgende kleurpigmenten beschikbaar:
Wit A, groen 102, rood 140, zwart 318,bruin 610, oker 930, geel 7G, en blauw 2R

REINIGEN
Het gereedschap waarmee de kP-1050 is verwerkt, kan met leidingwater worden gereinigd. Eventuele
verfspetters op ongewenste plaatsen dienen direct worden afgenomen met schoon leidingwater.

LEVERING
De kP-1050 kalkverf wordt in standaardkleur geleverd (wit). Er zijn aparte mengkleuren groen, geel,
rood, bruin, zwart, oker en ultrablauw leverbaar om de witte verf op de gewenste kleur te brengen.

VERPAKKING EN OPSLAG
De kP-1050 kalkverf wordt geleverd in emmers van 10 kg. In gesloten verpakking, droog, koel en
vorstvrij bewaard is de kalkdeeg onbeperkt houdbaar. Het is hierbij raadzaam om aangebroken
verpakkingen te voorzien van folie en een laagje water.

VEILIGHEID
De kP-1050 kalkverf is vrij van kunststoffen en aromaten. Het werkt etsend op huid en ogen. Gebruik
zodoende o.a. handschoenen en een veiligheidsbril. Bij eventueel contact met huid en ogen, deze
schoon spoelen met schoon leidingwater. Op veilige afstand bewaren van kinderen en dieren. Niet
bestemt voor consumptie.
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